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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 23تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 اهلل الرمحن الرحيم   بسم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا 

 أما بعد: -تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم -عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.

 ]باب ابلدل[

َوهَُو َعَلى َأْرَبَعةِ َأْقَساٍم: َبَدُل ، ِبَعُه ِفي َجِميِع ِإعَْراِبِهِمْن ِفعٍْل َت)إَِذا ُأْبِدَل ِاْسمٌ ِمْن ِاْسمٍ َأْو ِفعٌْل  

"َقاَم َزْيٌد  َالشَّْيءِ ِمْن َالشَّْيِء، َوَبَدُل َاْلَبْعضِ ِمْن َاْلُكلِّ، َوَبَدُل َاِلاْشتَِمالِ، َوَبَدُل َاْلَغَلِط، َنحَْو قَْوِلَك

يَف ُثُلَثهُ، َوَنَفَعِني َزْيٌد ِعْلُمُه، َوَرَأْيُت َزْيًدا َاْلَفَرَس"، َأَرْدَت أَْن َتقُوَل َرَأْيُت َاْلفََرَس َأخُوَك، َوَأَكْلُت َالرَِّغ

 َفَغِلْطَت َفَأْبَدْلَت َزْيًدا ِمْنه(.
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 ]حقيقة ابلدل[

يف اللغة هو  ذكر املصنف رمحه اهلل تعاىل اإلمام ابن آجروم انلوع الرابع من اتلوابع وهو ابلدل، وابلدل
( قونلا )اتلابع( اتلابع املقصود باحلكم بال واسطةالعوض ومقابل اليشء، واملراد به يف االصطالح هو )

واضح هو جنس يدخل فيه لك اتلوابع، وقونلا )املقصود باحلكم( إلخراج ما ليس مقصودا باحلكم 
حبرف من احلروف، لّما تقول  اكنلعت، وخيرج أيضا عطف ابليان، وقونلا )بال واسطة(، إلخراج العطف

)جاء إبراهيم أبوك( أو )جاء أمري املؤمنني عمر( فإنه يتبعه يف الرفع وانلصب واخلفض، فهو تابع، وهو 
 مقصود باحلكم ال غريه، وال واسطة يف ذلك من حرف عطف وحنوه.

ْو فِْعٌل ِمْن فِْعٍل تَبَِعُه ِِف َجِ ) قال
َ
بِْدَل اِْسٌم ِمْن اِْسٍم أ

ُ
( يعين إذا اكن االسم مرفواع رفع ابلدل، يِع إِْعَرابِهِ إَِذا أ

أو اكن االسم منصوبا نُصب ابلدل، أو اكن االسم خمفوضا ُخفض ابلدل، إذا اكن الفعل مرفواع رفع 
ابلدل، أو اكن منصبا نصب، أو اكن جمزوما ُجزم، تقول )جاء أمري املؤمنني عمُر(، و)قرأت ترمجة أمري 

 و)رأيُت أمرَي املؤمنني عمَر(. -نوع من الرصفمم-املؤمنني عمَر( 

ثَاًما )كذلك الفعل قال عز وجل }
َ
ََيُُْلْ فِيِه 68َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك يَلَْق أ ( يَُضاَعْف ََلُ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقَياَمِة َو

أيضا بدل منه،  ، قراءة من قرأ باجلزم، )يضاعْف( بدل من )يلَق أثام(، و)خيدْل(69-68{الفرقانُمَهانًا
)يلَق( جمزوم حبذف حرف العلة ألنه معتل، فاكن )يضاعْف( جمزوم وعالمة جزمه السكون كذلك 
)خيدْل(، وأيضا يف حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم يف صالة التسابيح، خمتلف فيه بني أهل العلم 

 بعضهم ضعفه، واألقرب أنه حديث حسن قال )
َ
اهُ : أ ََل يَا َعَبَّاُس يَا َعَمَّ

َ
ْمَنُحَك ، أ

َ
ََل أ

َ
ْعِطيَك ، أ

ُ
ََل أ

ْحُبوكَ 
َ
 ، )أحبوك(، و)أعطيك(، بدل منه.(أ

يعين يف االسم  ابلدل،وتقول )لن أعطيك، أمنحك شيئا(، )أمنح( بدل من )أعطيك(، منصوب، هذا هو 
نفس اليشء، االسم هو نفسه تأيت باسم آخر هو نفسه أو جزء منه أو داخل فيه، أو  أو الفعل، يكون

 تغرّيه خلطأ كما سيأيت.

 ]أقسام ابلدل[

 وعليه فأقسام ابلدل أربعة: بدل لك من لك، وبدل بعض من لك، وبدل االشتمال، وبدل الغلط بأنواعه: 
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(، تقول )جاء زيد أبوك( فـ)زيد( لك أجزائه إبدال اسم من اسم يطابقه ِف: وهو )بدل اللك من اللك= 1
 هو أبوك، وأبوك هو )زيد(.

 : شيخنا نفس اليشء مع عطف ابليان؟الطالب

: ما يصح أن يكون بدال إال إذا امتُنع أن حيل حمله!، وهذه حتتاج إىل مسائل أخرى ستأيت وفيها الشيخ
رفه بدال، ولكن إذا نزعت املتبوع تفصيل، يعين إذا سيق الكم ما صح أن تعربه عطف بيان صح أن تع

وأحللت ماكنه هذا اذلي يعرف بعطف ابليان وبدل، إذا اكن يصح نقول بدل، تقول مثال )يا أبا عبد 
اهلل أيخ وإبراهيَم(، هنا إذا حذفت املتبوع ووضعت ماكنه )إبراهيم( تقول )إبراهيُم( منادى، ويه 

صح عطف بيان صح عطف بدل إال يف صورتني صورة ضيقة أشار إيلها صاحب القطر قال: ولك ما 
جيمعها قويل: أنه ال يصح إحالهل حملّه، إذا صح إحالهل حملّه جاز أن يكون بدال وعطف بيان، وإال فال، 

 مثاهل:
 *أنا ابن اتلارك ابلكرِيَّ برٍش* 

برٍش( هل  )برش( هنا عطف بيان أو بدل؟ املتبوع هو )ابلكري( إذا نزعنا ابلكري تصري )أنا ابن اتلارك
يصح إضافة ما فيه األلف والالم إىل ما ليس فيه األلف والالم؟ ال يصح، إذن حيتاج أن نعرف أحاكم 

 اإلضافة، ويه مفّصلة يف كتب مطولة، وقول اآلخر: 
َخَوينا َعبَد َشمٍس َونَوفَال *

َ
يا أ

َ
 *أ

تقول )يا نوفُل( فال تصح فهذا منادى علم،  ( ماكنه، فلّما تنادي نوفَل انزع )عبد شمس( وضع )نوفَل 
َخَوينا َعبَد َشمٍس(، و)عبد شمس( عطف بيان ليس بدال، لكن لو قلَت )جاء 

َ
يا أ

َ
العبارة، تقول )أ

هنا صح عطف بيان وصح بدال،  -هذا اتلعبيد ال جيوز، اتلعبيد لغري اهلل ال جيوز-أخونا عبد شمس( 
 سألة تفصيلية لعلها ستأتينا إن شاء اهلل.لكن يف السياق ال يصح إحالل هذا حمل اآلخر، يعين يه م

فبدل اللك من اللك أن يقال مثال )فالن قتله زيد أهلكه(، )قتل( و)أهلك( بمعىن واحد، هذا بدل اللك 
من اللك، أن تأيت للُمبد منه إذا اكن مرفواع فمرفوع، منصوبا فمنصوب، خمفوضا فمخفوض، أو اكن فعال 

جمزوما فمجزوم، تقول )جاء زيٌد أبوك(، و)رأيت زيدا أباك(، مرفواع فمرفوع، منصوبا فمنصوب، 
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و)مررت بزيد أبيك(، وتقول )فالن قتله زيد أهلكه(، و)فالن لن يقدر عليه زيد يتمّكَن منه(، 
و)فالن لم يقتله يهلك( هذا بدل لك من لك وهو: أحالل اسم ماكن آخر أو امليجء باسم تلو آخره 

 يطابقه يف اغلب أجزائه.

: وهذا أن يكون االسم اثلاين جزًء يقبل االنفصال من السابق، تقول )جاء الطلبة دل بعض من لكب= 2
نصفهم( انلصف ينفصل، وال يطابق الطلبة، هو جزء منهم وينفصل عنهم، أحيانا يأتون، وال يأيت فالن 

أشياء كثرية، أن  وفالن، هذا نسميه بدل جزء من لك، تقول )مّثل زيد بادلابة قطع ذيلها( اتلمثيل يشمل
جيعل فيها، وأن يرشط فيها، وأن يمثل فيها باآللة، يقطع بعض أطرافها، )قطع ذيلها(، هذا بدل بعض من 

 لك.

: وهو أن يكون االسم اثلاين بعض االسم األول، مندرجا حتته ولكن القسم اثلالث بدل اَلشتمال= 3
ود، تقول )أعجبين زيٌد علُمه، حسنه، مجاهل، ال ينفصل عنه، اكحلُسن واجلمال، والعلم، واخلُلق، واجلُ 

 خلقه، جوده(، وتقول )شكرت زيدا ُخلَقه(، هذا القسم اثلالث، بدل االشتمال، ال ينفصل، ال يتجزأ.

: أن يكون اثلاين غري األول ال يطابقه يف مجيع أجزائه وال يف بعضها، القسم الرابع وهو ابلدل املبايِن= 4
 وال هو مندرج حتته، وهو ىلع ثالثة أقسام:

(، قال: جاء زيد، ثم علم أنه غلط، فقال: يلع، فهذا عالقته األول بدل الغلطأ=  ، تقول )جاء زيٌد يلعٌّ
 و اذلي جاء، ثم علم أنه غلط.بعلمه، علم أن زيدا ه

(، هذا وبدل النسيانب=  ، أن تكون تعلم أن زيدا هو اذلي جاء، لكن تنىس، تقول )جاء يلعٌّ زيدٌّ
 يكون عالقته اجلنان وليس اللسان، النسيان هل تعلق بالقلب

أن تقول  ، وهذا تعلّق باللسان، تريد أن تقول )فالن قمر(، قلت )فالن نور قمر(، تريدوبدل السهوج= 
 )قمر( قلَت )نور(، هنا سهوت يف اللفظ، أو )جاء يلعٌّ زيدٌّ أو حنو ذلك(.

وبعضهم يسميه بدل ابَلَداء: يبدو لك أن تصف شيئا بكذا، ثم تصفه بيشء آخر،  بدل الغلط= 4
 الشارح ذكر ابَلداء ويسىم اإلرضاب، وهو تغيري اليشء تقول )هذه اجلارية بدر شمس(.
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تبين الالكم ىلع يشء ثم تعلم اخلطأ هذا عالقته العلم، والغلط أن تريد الكما فيسبق بدل النسيان أن 
لسانك إىل غريه، وبعد انلطق تعدل إىل ما رأيت، هذا يسىم بالسهو، واذلي سماه غلط سماه بالسهو، 

طئ والنسيان هو ما ذكرت لكم، ىلع غري ما ذكر الشارح، النسيان عالقته باجلنان، والغلط هو أن خي
 يف اذلكر، والسهو عالقته باللسان فقط.

ْقَساٍم:قال صاحب املنت )
َ
ْرَبَعِة أ

َ
ْو فِْعٌل ِمْن فِْعٍل تَبَِعُه ِِف َجِيِع إِْعَرابِِه َوُهَو لََعَ أ

َ
بِْدَل اِْسٌم ِمْن اِْسٍم أ

ُ
 إَِذا أ

ءِ  ْ ءِ ِمْن اَلَّشي ْ َوَبَدُل اََِلْشتَِماِل، َوَبَدُل ( اجلزيئ )ِض ِمْن اَلْلُكل َوَبَدُل ابَْلَعْ ( هو بدل اللك من اللك، )بََدُل اَلَّشي
يُْت زَ 

َ
َكْلُت اَلريِغيَف ثُلَُثُه، َوَنَفَعِِن َزْيٌد ِعلُْمُه، َوَرأ

َ
ُخوَك، وَأ

َ
ْيًدا اَلَْفَرَس"، اَلَْغلَِط، ََنَْو َقْولَِك "قَاَم َزْيٌد أ

يُْت اَْلَفَرَس َفَغلِْط 
َ
ْن َتُقوَل َرأ

َ
َرْدَت أ

َ
بَْدْلَت َزْيًدا ِمْنهأ

َ
 ( يعين سبق اللسان إىل ذلك.َت فَأ

 ]مناقشة[

 : هات تمارين إعرابية إن وُجدت، اقرأ:الشيخ
 (.أعرب األمثلة اآلتية: " رسول اهلل حممد خاتم انلبيني: )الطالب

 : نعم أعرب.الشيخ

، )اهلل( اسم اجلاللة، : )رسول( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره وهو مضافالطالب
مضاف إيله جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة ىلع آخره، )حممد( بدل اللك من اللك، مرفوع وعالمة 
رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، )خاتم( خرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، وهو 

 مجع مذكر سالم. مضاف )انلبيني( مضاف إيله جمرور وعالمة جره ايلاء ألنه

 : ممتاز، بعده!الشيخ

 .(َعَجَز العرُب عن اإلتياِن بالقرآِن عرِش آياٍت منه: )الطالب

: )عجز( فعل ماض مبين ىلع الفتح الظاهر ىلع آخره، )العرب( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الطالب
الكرسة الظاهرة الضمة الظاهرة ىلع آخره، )عن( حرف جر، )اإلتيان( اسم جمرور بـ)عن( وعالمة جره 

ىلع آخره، )ابلاء( حرف جر، )القرآن( اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة ىلع آخره، )عرش( بدل 
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بعض منلك، وبدل املجرور جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة، وهو مضاف، )آيات( مضاف إيله 
 ق بـ)اإلتيان(.جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة ىلع آخره، )منه( جار وجمرور وهو متعل

 (.أعجبتِن السماء ُُنُوُمَها: )الطالب

: )أعجبتين(، )أعجَب( فعل مايض مبين ىلع الفتح التصاهل باتلاء الساكن، )انلون( للوقاية، الطالب
و)ايلاء( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب مفعول به، )السماء( فاعل مرفوع وعالمة رفعه 

جنوم( بدل ابلعض من لك، مرفوع بالضمة وهو مضاف )ها( ضمري متصل الضمة الظاهرة ىلع آخره، )
 مبين ىلع السكون يف حمل جر مضاف إيله.

 ]باب املنصوبات[ 

 )َبابُ َمْنصُوَباِت َاْلَأْسَماِء 

َاْلَمَكاِن، َواْلَحاُل،  َاْلَمْنصُوَباُت َخْمَسَة َعَشَر: َوهَِي: َاْلَمْفعُوُل ِبِه، َواْلَمْصَدرُ، َوظَْرُف َالزََّماِن، َوظَْرُف

اَن َوالتَّْميِيُز، َواْلُمْسَتْثَنى، َواْسُم َلا، َواْلُمَناَدى، َواْلَمْفعُولُ ِمنْ َأْجِلهِ، َواْلَمْفُعولُ َمَعهُ، َوَخَبُر َك

: النَّْعُت َواْلَعْطُف َوالتَّْوِكيُد َوَأَخَواِتَها، َواْسُم إِنَّ َوَأَخَواِتَها، َوالتَّاِبُع ِلْلَمْنصُوِب، َوهَُو َأْرَبَعةُ َأْشَياٍء

 َواْلَبَدلُ.(

لّما حنسب جند أربعة عرش منصوبا، لكن اخلامسة عرَش هو مفعوال ظننت وأخواتها، سبق أن ذكره، 
ذكره هناك لالستطراد إلتمام ما يتعلق بانلواسخ، وألن ظن وأخواتها تنصب مفعولني أصلهما مبتدأ 

 أ واخلرب، وظّن وأخواتها من انلواسخ أيضا فذكرها.وخرب، وهو ذكر نواسخ املبتد

هنا انتقلنا إىل القسم اثلاين وهو )املنصوبات(، واكن ابلدء باملرفواعت، ثم توسط باملنصوب، وهو اذلي 
فيه االستقامة، وانلصب يوجد يف أبواب االعتقاد، انلاصبة هم اذلين ينصبون العداوة لعيل ريض اهلل 

نه افرتق فيه أهل الضاللة ىلع قسمني: شيعة وناصبة، فالشيعة يوالونه ويبالغون عنه، فعيل ريض اهلل ع
يف ذلك إىل حد خرجوا فيه عن املنهج السليم، ووسطية األمة وأهل السنة، وانلاصبة نصبوا هل العداء، 

نة، وفعلوا، أهل السنة وسط، ويرونه أنه رابع اخللفاء الراشدين، ومن املبرشين باجل ،فكّفروه وفعلوا
وهو أفضل الصحابة بعد أيب بكر وبعد وعثمان، وفضائله كثرية، مذكورة يف الصحيح، ال ينصب هل 
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العداء، وال يزّنل فوق مزنتله كمن أهّله أو قال هو ويص انليب صىل اهلل عليه وسلم أو قال هو األوىل 
هذا مما وقع فيه خالف بني باخلالفة أو قّدمه ىلع أيب بكر وعمر، وأما تقديمه يف األفضلية ىلع عثمان، 

السلف يف بداية األمر ثم، وقع االتفاق ىلع تفضيل عثمان، كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
 فيقال هؤالء أهل انلصب، وتقرأ يف كتب الرجال )وفالن فيه نصب(، إشارة إىل هذه املسألة.

: اَلَْمفْ قال ) (، وهو اذلي وقع عليه الفعل، )فهم زيد ادلرَس(، وقف ُعوُل بِهِ اَلَْمْنُصوَباُت ََخَْسَة َعرَشَ َوِِهَ
الفهم ىلع ادلرس، مفعول به، )َوالَْمْصَدُر( وهو تكأد الفعل باسم منه، يؤكد نوعه أو عدده أو صفته 

ُ ُموََس تَْكلِيًما}  ، و)رضبه رضبتني(، عدد، ونوعه )جلس جلوس العلماء(.164{النساءَوََكيَم اَّللي

َمانِ َظْرُف و) َوَظْرُف ( هو االسم اذلي يدل ىلع الزمن اذلي وقع فيه احلدث، )اعتكفُت يللًة(، و) اَلزي
 ( هو االسم اذلي يدل ىلع املاكن اذلي وقع فيه احلدث، )جلست خلَف زيد(.اَلَْمََكنِ 

َاُل ) 
ْ

، وهو اسم (، )لقيت زيدا ضاحاك(، وهو االسم اذلي يبني هيئة الفاعل أو ما وقع عليه الفعلَواحل
 نكرة يبني اهليئة، وستأيت رشوطه.

( يبني اذلوات، )اشرتيت رطال تفاحا(، و)تصببُت عرقا(، و)فالن أكرث ماال من فالن(، هذه َواتليْميِيُ )
 ذوات.

ما  -حبرف االستثناء إال أو إحدى أخواتها-(، )جاء القوم إال زيدا(، واالستثناء هو إخراج َوالُْمْستَْثَن )
ن داخال يف احلكم السابق، )جاء القوم( زيد جاء، تقول )إال زيدا( تكون أخرجته من لواله لاك

 احلكم السابق.

( انلافية للجنس، )ال رجل يف ادلار( وليست انلافية للوحدة، هذه تدخل ىلع اجلسم فتنيف َواْسُم ََل )
 جنس اليشء تقول )ال طالب يف القسم(.

 (، )يا عبد اهلل أقبل(، وانلداء هو أن تدعو غريك يلقبل إيلك ويأتيك.َوالُْمَناَدى)

ْجلِهِ )
َ
(، هو اسم يدل ىلع حدث وقع ألجل فالن، أو لسبب فالن، )قمت للعالم إجالال َوالَْمْفُعوُل ِمْن أ

 هل(، وهو يسىم املفعول ألجله، واملفعول هل.
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 ر(، وهو االسم اذلي يكون احلدث وقع مصاحبا هل، )رست والقمَر(.(، )رست والقمَوالَْمْفُعوُل َمَعهُ )

َخَواتَِها)
َ
 (، )اكن زيد اعملا(.وََخََبُ ََكَن وَأ

َخَواتَِها)
َ
 (، )إن زيدا اعلم(.َواْسُم إِني وَأ

يدا زيدا(، (، )رأيت زيدا العالَم(، و)رأيت زيدا نفَسه(، اتلوكيد املعنوي، أو )رأيت زَواتليابُِع لِلَْمْنُصوِب )
اتلوكيد اللفظي، أو )رأيت زيدا أخاَك( عطف بيان، أو )رأيُت زيدا وعمرا( عطف النسق، أو )رأيت 

شكرت زيدا علَمه( بدل اشتمال، أو )أو رأيت الصورة بعضها( بدل بعض من لك )أو زيدا أخاك( بدل، 
، أو )أتيت طالب علم قرأت كتابا رسالة()أو مثال يف الغلط والسهو والنسيان )رأيت زيدا عمروا(، 

 اعملا( بهذا اتلعبري.

 و)مفعويل ظننت وأخواتها(، )ظننت زيدا اعلًما(.

 ]باب املفعول به[

 فبدأ أول ما بدأ باملفعول به.

 )َباُب َاْلَمْفعُوِل ِبهِ 

ِكْبُت َاْلفََرَس، َوهَُو ِقسَْماِن َظاِهٌر، َوهَُو َاِلاْسُم َاْلَمْنصُوُب، َالَِّذي َيَقُع َعَلْيِه َاْلِفعُْل، َنْحَو َضَرْبُت َزْيًدا، َوَر

 َوُمضَْمرٌ.

 َفالظَّاهُِر: َما َتَقدََّم ِذكُْرُه. 

 َواْلُمضَْمُر: ِقسَْمانِ ُمتَّصٌِل، َوُمْنَفصِلٌ. 

َبُكْم، َوَضَرَبُكنَّ، َفاْلُمتَّصُِل: ِاْثَنا َعَشَر، َوهَِي َضَرَبِني، َوَضَرَبَنا، َوَضَرَبَك، َوَضَرَبِك، َوَضَرَبكَُما، َوَضَر

 َوَضَرَبُهنَّ.َوَضَرَبهُ، َوَضَرَبَها، َوَضَرَبهَُما، َوَضَرَبُهمْ، 

نَّ، َوِإيَّاُه، َواْلُمْنَفصُِل: ِاْثَنا َعَشَر، َوهَِي ِإيَّاَي، َوِإيَّاَنا، َوِإيَّاكَ، َوِإيَّاِك، َوِإيَّاكَُما، َوِإيَّاُكْم، َوِإيَّاُك

 ُهَما، َوِإيَّاُهْم، َوِإيَّاُهنَّ.(َوِإيَّاَها، َوِإيَّا

املفعول به من انلاحية اللغوية، مفعول به أي وقع الفعل عليه، ففيه فاعل وفيه مفعول به، وأما يف 
االصطالح انلحوي فاملفعول به هو )االسم املنصوب اذلي وقع عليه الفعل(، فإذا قلنا )االسم( خرج 
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و اسم، و)املنصوب( يعين فيه حراكت انلصب، ويه: الفتحة، الفعل، الفعل ال يعرب مفعوال به، بهل ه
واأللف، والكرسة، وايلاء، وحذف انلون، )اذلي وقع عليه الفعل(، يعين الفعل وقع ىلع االسم، هلذا قلنا 
مفعول به، )فهم زيد ادلرَس(، الفهم اذلي قام به هو زيد، والفهم وقع ىلع ادلرس، فإذن ادلرس مفعول 

اتلفاحة(، األكل وقع ىلع اتلفاحة، و)رضب زيد عمروا( الرضب وقع ىلع عمرو، فهو به، و)أكل زيد 
 مفعول به، وهكذا.

 [باتلمثيل "زيدلطيفة حول ختصيص انلحويني لـ"]

ْبُت َزْيًداقال ) ْبُت َزْيًدا( انلحاة يرضبون دائما، )ََنَْو ََضَ ( لم رضبته؟ قيل إن رجال قال لرجل: تعلّم ََضَ
رضَب( فعل ماض، )زيد( فاعل، و)عمروا( انلحو، تعلّم، تعلّم، قال: علمين، قال: )رضب زيٌد عمروا(، )

 !.مفعول به، قال: لَم رضبه؟ قال هل: أنت ال حُيتاج أن أعلمك انلحو

 وقال آخر:
 أنا مايل وما لزيد *** أبد ادلهر يرَضب 

 )رضَب زيد(، و)رُضب زيد(، و)زيد ضارب( ..الخ 
ـَـاء يـذهْب د  ُعــوا زْيـدا وَشــأنه *** أينـما ش

ال حيبون انلحو، وابن آجروم حنوي قال )رضبُت زيدا(، فـ)رضَب( فعل ماٍض مبين ىلع هذا يف اذلين 
السكون التصاهل بضمري الرفع املتحرك، و)اتلاء( ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل رفع فاعل، 

 و)زيدا( وقع عليه الرضب، فهو مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

(، )ركَب( فعل ماض مبين ىلع السكون التصاهل بضمري الرفع املتحرك، و)اتلاء( ضمري َوَركِْبُت اَلَْفَرَس و)
 متصل مبين ىلع الضم يف حمل رفع فاعل، و)الفرس( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 ]أقسام املفعول به[

( اذلي هو َوُمْضَمرٌ ظاهرا، )( يعين اسما َظاِهرٌ ( املفعول به قسمان مثل الفاعل )َوُهَو قِْسَمانِ قال )
َم ِذْكرُهُ الضمري، ) اِهُر: َما َتَقدي ( مثلما ذكرنا يف الفاعل، وما تقدم ذكره هنا يف املثال، )رضب زيٌد فَالظي
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عمروا(، و)رضبُت زيدا(، و)ركبُت الفرَس(، و)حفظت ادلرَس(، و)فهمت ادلرَس(، و)حرضُت ادلرَس(، 
 َة(، فالظاهر ما تقدم ذكره مما سبق من األمثلة.و)احرتمت العالَم(، و)صليت الصال

( إما أن يكون متصال بالفعل، وإما أن يكون منفصال، ولكٌّ َوالُْمْضَمُر قِْسَماِن ُمتيِصٌل، َوُمْنَفِصٌل )
 منهما اثنا عرش قسما.

َبَك، َوََضَ قال ) َبَنا، َوََضَ َبِِن َوََضَ ، َوِِهَ ََضَ َبُكْم، فَالُْمتيِصُل: اِْثَنا َعرَشَ َبُكَما، َوََضَ َبِك، َوََضَ
َبُهني  َبُهْم، َوََضَ َبُهَما، َوََضَ َبَها، َوََضَ َبُه، َوََضَ ، َوََضَ َبُكني ( فالضمري املتصل هو للمتلكم واملخاطب َوََضَ

والغائب، فللمتلكم املفرد )ايلاء(، واجلمع )انلون(، واملخاطب املفرد املذكر)الاكف( املفتوح، واملفردة 
نثة )الاكف( املكسور، واملثىن )كما(، ومجع اذلكور )كم(، ومجع اإلناث )كّن(، والغائب املفرد املؤ

املذكر )اهلاء( املضموم، واملفرد املؤنث )اهلاء( املفتوح، واملثىن )هما(، ومجع اذلكور )هم(، ومجع اإلناث 
 )هّن(.

ون صارت ايلاء أمام ابلاء، وابلاء )رضبين( رضب فعل ماض، و)انلون( للوقاية، ومعناه إذا لم تأت بانل
( الفعل ال يكرس، ثم إنه يلتبس  مفتوح، وايلاء تناسبها الكرسة، تصري )رضََبْ( ما تصح!، تقول )رَضَبي
(؟، من الرضب، فجئنا بانلون للوقاية، تقينا  باملصدر املضاف إيله، فهذه اللكمة تقرأها )رَضَب( أو )رْضَبي

ه كرس، وتقينا من دفع االتلباس بني املصدر وإضافة املصدر إىل انلفس، من كرس ابلاء والفعل ال يلحق
فقلنا )رضبين(، )انلون( للوقاية ال حمل هلا من اإلعراب، )ايلاء( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل 

 نصب مفعول به.

)رضبنا( هنا )نون( الوقاية ال حنتاجها، )رضب( فعل ماض )نا( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل 
نصب مفعول به، هذه )نا( أحيانا تعرب فاعال، وأحيانا مفعوال به، إذا اكنت مسبوقة بفتحة فمفعول به، 

 إذا اكنت مسبوقة بسكون ففاعل.

 مبين ىلع الفتح يف حمل نصب مفعول به. )ورضبَك(، )رضَب( فعل ماض و)الاكف( ضمري متصل

(، )الاكف( ضمري متصل مبين ىلع الكرس يف حمل نصب مفعول به.  )ورضبكي
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)ورضبكما(، )كما( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب مفعول به، وهناك من يعرب 
 .)الاكف( ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل نصب مفعول به، و)ما( لدلاللة ىلع املثىن

)ورضبكم(، )كم( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب مفعول به، أيضا هناك من يعرب 
 )الاكف( ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل نصب مفعول به، و)امليم( لدلاللة ىلع اجلمع. 

( ضمري متصل مبين ىلع الفتح يف حمل نصب مفعول به، وهناك من يعرب )الاكف(  (، )كنَّ )ورضبكنَّ
 كرت، و)انلون( لدلاللة ىلع النسوة.كما ذ

 )ورضبه(، )اهلاء( ضمري متصل مبين ىلع الرفع يف حمل نصب مفعول به.

 )ورضبها(، )ها( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب مفعول به.

)ورضبهما(، )اهلاء( ضمري متصل مبين ىلع الرفع يف حمل نصب مفعول به، و)ما( للمثىن، أو مجيعا )هما( 
  متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب مفعول به.ضمري

 كذلك يف )هم(، وكذلك يف )هّن(.

 عرش كذلك، ويه: فاثناوأما املنفصل 
(، واملثىن  للمفرد املتلكم )إياي(، ومجع املتلكم )إيانا(، واملفرد املخاطب املذكر )إياَك(، واملؤنث )إياكي

)إياكّن(، واملفرد الغائب املذكر)إياه(، واملؤنث  )إياكما(، ومجاعة اذلكور )إياكم(، ومجاعة اإلناث
)إياها(، وللمثىن )إياهما(، وجلماعة اذلكور )إياهم(، وجلماعة اإلناث )إياهّن(، فتقول )إياَي قصَد(، 
ولك أن تعربها لكها )إياي( ضمري منفصل مبين ىلع الفتح يف حمل نصب مفعول به، وبعضهم يعرب 

( و)كما( و)كم( و)كّن( و)ُه( و)َها( و)هما( )إيا( مبين ىلع السكون، وابل ايق )َي( و)نا( و)َك( و)كي
و)هم( و)هّن( هذا لدلاللة ىلع نوع الضمري، كون املفرد املتلكم أو مجع املتلكم، أو مفرد املخاطب املذّكر 

أو أو مفرد املخاطب املؤنث، أو املثىن املخاطب، أو مجع اذلكور املخاطب، أو مجع اإلناث املخاطب، 
مفرد الغائب املذّكر، أو مفرد الغائب املؤنث، أو مثىن الغائب، أو مجع اذلكور الغائبني، أو مجع اإلناث 

 الغائبات.
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 : اقرأ نلا بعض الكمه يف املنفصل.الشيخ

 (.وللمنفصل: اثنا عرش لفظاً، وِه: "إييا" ُمرَدفًَة بايلاء للمتلكم وحده: قال )الطالب

 ول أن الضمري هو )إيا( وابلايق لدلاللة ىلع نوع الضمري، نعم.: هو اختار هذا القالشيخ

إييا" ُمرَدفًَة بايلاء للمتلكم وحده أو "نا" للمعظم نفسُه، أو مع غريه، أو بالَكف مفتوحة :  )"الطالب
 .(.للمخاطب املفرد املذكر، أو بالَكف مكسورة للمخاطبة املفردة املؤنثة، وَل َيىف عليك معرفة ابلايق

 شيخ: ابلايق )كما، وكم، وكّن، وُه، وهيا، وهْم، وهّن(، اقرأ.ال

 "(.والصحيح أن الضمري هو "إيياالطالب: )

: هذا اختيار حممد ميح ادلين، تقرأون رشح اآلجرومية ملحمد ميح ادلين من أوهل إىل آخره، الشيخ
رشح اآلجرومية، حيث  وجتمعون اختيارات وترجيحات اإلمام حممد ميح ادلين عبد احلميد، من كتابه

...( هذه ترجيحات واختيارات، والصحيح، واألرجح هنا، يقال كذا ويقال كذا والصواب، واألقربقال )
"(، اختيارات حممد ميح ادلين عبد احلميد ِف رساتله "اتلحفة السنية رشح املقدمة اآلجروميةتسميها )

 اقرأ.

ده لواحق تدُل لَع اتللكم أو اخلطاب أو الغيبة، تقول: " والصحيح أن الضمري هو "إييا" وأن ما بع: )الطالب
 {(.إيياَي أطاَع اتلالميذ " و " ما أطاع اتلالميذ إَل إيياَي " ومنه قوَل تعاىل }إِيياَك َنْعُبُد َوإِيياَك نَْسَتِعنيُ 

{، ألن إياك دون شدة هو َوإِيياَك نَْسَتِعنيُ من تشديدها، ال جيوز قراءتها بدون شدة، } إياك( البد: )الشيخ
قرص الشمس، وهذا غري جائز أن يقال، فيقول بعض العلماء يف سورة الفاحتة أربع عرشة شدة، البد أن 

 تنطق، واإلخالل ببعضها يبطل به الصالة، اقرأ.

َلي َتْعُبُدوا إَِلي إِيياهُ : )الطالب
َ
َمَر أ

َ
 {.(.وقوَل سبحانه: }أ

 منفصل مبين ىلع الفتح يف حمل نصب مفعول به، أو )إيّا( مبين ىلع السكون يف { ضمريإَِلي إِيياهُ : }الشيخ
حمل نصب مفعول به، واهلاء ضمري يدل ىلع املخاطب املفرد، ويف حق اهلل جل وعال يقال يشء آخر، 

 أمثلة لإلعراب!
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 ]أمثلة لإلعراب[

 (فَال ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن{.: قال )}الطالب

 (، )الفاء( حبسب ما قبلها.ْوُهمْ فَال ََتَْش : )الشيخ

: )ال( حرف جزم ونيه )ختشو( فعل جمزوم بال وعالمة جزمه حذف انلون ألنه من األفعال الطالب
اخلمسة، و)اهلاء( ضمري متصل مبين ىلع الضم يف حمل نصب مفعول به، و)امليم( للجماعة، والواو ضمري 

 متصل مبين ىلع السكون يف حمل رفع فاعل.

)الواو( حرف عطف، )اخشْو( فعل أمر مبين ىلع حذف انلون، والواو ضمري متصل مبين  )واخشون(
 ىلع السكون يف حمل رفع فاعل.

نَْزنْلَا اتليْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر ََيُْكُم بَِها مر )اخشوين( ويف سورة املائدة }: لّما يكون األالشيخ
َ
إِنيا أ

 ِ ْحَباُر بَِما اْسُتْحِفُظوا ِمْن كَِتاِب اَّللي
َ
بيانِيُّوَن َواأْل يَن َهاُدوا َوالري ِ ْسلَُموا لَِّلي

َ
ِيَن أ وا َعلَْيِه ُشَهَداَء  َوََكنُ انليبِيُّوَن اَّلي

، بايلاء، إذا 150{ابلقرةفَاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن ، ويف سورة ابلقرة }44{املائدةفَاَل ََتَْشُوا انلياَس َواْخَشْونِ 
ْن مع نون الوقاية جاز إثباتهما، كما قال تعاىل } -نون األفعال اخلمسة-اتلقت نون اجلمع 

َ
تَِعَدانِِِن أ

َ
أ

ْخَرجَ 
ُ
ِ َوقَْد َهَدانِ ، }17قاف{األحأ ونل ِِف اَّللي ُُتَاجُّ

َ
قَاَل ، وقد تثبت نون الرفع فقط }80عام{األنقَاَل أ

ونَ  ُ ِِنَ الِْكََبُ فَبَِم تُبرَشل ْن َمسي
َ
ُتُموِن لََعَ أ ْ برَشي

َ
، بَم تبرشونين، حذفت نون الوقاية فذهبت ايلاء 54{احلجرأ

وبقيت نون الوقاية، وأحيانا حنذف نون الرفع ولو لغري جازم معها، وبعضهم قال هنا حذفت نون اجلمع 
وال ناصب، فلما تكون نونا واحدة إحداهما حذفت، بعضهم يقول يه نون الوقاية، وبعضهم يقول يه 
نون الرفع، كذلك هنا )خيشونين( انلون األوىل نون الرفع تذهب ألنها فعل أمر مبين ىلع حذف حرف 

)  نون الوقاية، ايلاء )خيشوين( الرسم رسم قرآين، حُتذف وتُثبت. انلون، صارت )اخشون( )ني

 : ].... غري واضح ....[الطالب

: املفعول به يكون ضمريا متصال مبنيا ىلع السكون حذف، وهو ياء املتلكم، حذفْت ىلع إثر نون الشيخ
 الوقاية، ودل عليه سياق الالكم.
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ُكوا: }الطالب َ َوَل ترُْشِ  {.بِِه َشيْئاً  َواْعُبُدوا اَّللي

 : )الواو( حبسب ما قبلها، )اعبدوا(؟الشيخ

: )اعبدوا( فعل أمر مبين ىلع حذف انلون، ألنه من األفعال اخلمسة، والواو ضمري متصل مبين الطالب
ىلع السكون يف حمل رفع فاعل، )اهلل( اسم جاللة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع 

 آخره.

ُكوا بِِه َشْيئاً } : يكيف،الشيخ  {؟َوَل ترُْشِ

: )الواو( حرف عطف، )ال( حرف جزم ونيه )ترشكوا( فعل مضارع جمزوم بـ)ال( وعالمة الطالب
جزمه حذف انلون ألن مضارعه من األفعال اخلمسة، والواو ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل 

لكرس يف حمل جر اسم جمرور، واجلار رفع فاعل، )به( ابلاء حرف جر، واهلاء ضمري متصل مبين ىلع ا
واملجرور متعلق بمحذوف يف حمل نصب مفعول به، أي: وال ترشكوا باهلل، )شيئا( مفعول ثان 

لـ)ترشكوا(، يصح إعرابه مفعوال ثانيا، أو يكون هو املفعول به، واجلار واملجرور متعلق بالفعل 
 )ترشكوا( و)شيئا( هو املفعول به.

  أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه.نكتيف بهذا القدر واهلل

 


